
Het gebed – Haar vaste praktijk 

 

 Door middel van de vastgelegde vorm van gebed wordt de mens vijf keer per dag uit zijn 
wereldse activiteiten getrokken en tot het besef gebracht dat gelijkheid, broederschap en 
liefde de ware bronnen van menselijk geluk zijn. De tijd die aan gebed wordt besteed, is 
daarom geen verspilde tijd, zelfs niet vanuit het oogpunt van actief humaan intermenselijk 
gedrag. Integendeel, men kan er het beste gebruik van maken is door die geweldige lessen 
daaruit te leren die het leven de moeite waard maken. 
 

 De Heilige Koran zegt: 
 

“En onderhoud het gebed en betaal de armenbelasting, en buig neer met degenen die 
neerbuigen.” (2:43) 

 
“Waarlijk is het de gelovigen bevolen op vaste tijden te bidden.” (4:103) 
 
“O jullie die geloven, wanneer de oproep klinkt voor het gebed op vrijdag, haast jullie 
dan om Allah in gedachten te houden en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als 
jullie dit weten.” (62:9) 

 

 Waarom is gebed in de islam in een gereguleerde en vaste vorm? Het doel van gebed in 
de islam is niet alleen de zuivering en ontwikkeling van de individuele biddende. 
Daarenboven is één doel van gebed om alle verschillen tussen mensen op te heffen en 
liefde, eendracht en ware eenheid van de mensheid tot stand te brengen. 

 

 Men kan dit doel niet bereiken zonder een gereguleerde vooropgezette vorm van gebed, 
zodat iedereen op de aangegeven tijden bij elkaar komt en eerbiedig staat, buigt en zich 
als één lichaam voor hun grote Schepper neerwerpt. 

 

 Afgezien daarvan kan het gebed als vast praktijk niet in leven worden gehouden tenzij er 
een uiterlijke vorm bestaat waaraan alle mensen zich conformeren. Er is een uiterlijke 
vorm nodig om mensen aan de onderliggende gedachte te doen herinneren. 

 

 Het doel van de islam is de morele verheffing van de gemeenschap als geheel en niet de 
verheffing van bepaalde individuen afzonderlijk. Zonder uniformiteit kan een 
gemeenschap of volk als geheel geen vooruitgang boeken. Om uniformiteit te hebben, 
moet er een of andere vorm bestaan. 

 

 Moslims moeten op specifieke tijden in moskeeën of andere aangewezen plaatsen 
bijeenkomen en de leiding van de imam volgen. Maar: 

 

 Elk gebed is verdeeld in twee delen: het ene wordt samen met de gemeenschap 
verricht en het andere alleen. 



 Zelfs in het gemeenschappelijke deel is er voldoende ruimte voor het individu om 
tegenover zijn Schepper uitdrukking te geven aan zijn oprechte zielsverlangens en  de 
ware gevoelens in zijn hart uit te storten. 

 

 In het individuele deel van het gebed mag hij of zij delen van de Koran uitkiezen om 
te reciteren, en ook zijn of haar eigen gevoelens uiten door smeekbeden te doen en in 
elke taal die de biddende kiest. Hij of zij kan die smeekbeden in een van de vier 
houdingen zeggen; de houding van staan, buigen, neerwerpen en zitten. 
 

 De islamitische manier van aanbidding is erop gericht de aandacht te concentreren op één 
zaak; het bewustzijn van de aanwezigheid van God. De wassing voorafgaand aan het 
gebed, de eerbiedige houding bij het staan, het neerbuigen, het neerwerpen met het 
voorhoofd op de grond en de eerbiedige zithouding - het helpt allemaal de geest om de 
aanwezigheid van God als een feit te realiseren. En de biddende vindt als het ware zijn 
vreugde in zijn eerbewijs aan zijn grote Heer, niet alleen met zijn mond maar met zijn hele 
lichaam door een eerbiedige houding aan te nemen. 
 

 De nederige geest van de mens komt vooral tot uiting in de eerbiedige houdingen die hij 
in het gebed moet aannemen. Het gehele gebed is een zeer plechtige en serieuze 
aangelegenheid, waarbij de biddende zijn aandacht op niets anders mag richten, en geen 
enkele beweging mag maken die zijn aandacht zal afleiden of zijn gebedsvolle houding 
zal verstoren. 

 

 Het gebed is dus een ongestoorde meditatie op het goddelijke. Om deze reden gaat gebed 
in de islam niet gepaard met muziek, maar met recitaties uit de koran die spreken over 
Gods liefde, barmhartigheid, macht en kennis. 

 

 In geval van ziekte, of wanneer men op reis is, is het de biddende toegestaan zijn gebeden 
te zeggen in elke houding die hij geschikt acht. In zo’n geval is hij bereid zich in elke 
positie nederig op te stellen. Maar omdat zijn lichamelijke toestand hem niet in staat stelt 
de voorgeschreven houding aan te nemen, heeft een afwijking van de reguliere procedure 
in dat geval geen invloed op de oprechtheid van degene die bidt, of op de werkzaamheid 
van zijn gebed. 

 

Uit: Ramadan Daily Quran Study Door: Dr. Zahid Aziz  
Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK  
Vertaald door: Reza Ghafoerkhan  
Nederlandse uitgave: IslamLab 
 


